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Θετικός ο απολογισμός της Κύπρου
στους ΑΜΚΕ 2019!

Η χώρα μας πήρε 21 χρυσά και 63 μετάλλια στο σύνολο στους Αγώνες
Μικρών Κρατών Ευρώπης – Εξαιρετικοί οικοδεσπότες οι Μαυροβούνιοι

O

ι 18οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ) ανήκουν στο παρελθόν! Το Μαυροβούνιο αποτέλεσε εξαιρετικός οικοδεσπότης, μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουνίου
2019, σε μια γιορτή του αθλητισμού, όπου 846 αθλητές σε δέκα αθλήματα και 113
αγωνίσματα, από τα εννιά μικρά κράτη της ηπείρου μας, διεκδίκησαν την αριστεία.
Η Κύπρος ήταν παρούσα με 142 αθλητές στα εννιά από τα δέκα αθλήματα, έχοντας
τη μεγαλύτερη αποστολή, μπροστά από το Λουξεμβούργο (140 αθλητές), τους
διοργανωτές Μαυροβούνιο (130), την Ισλανδία (120) και το Μονακό (116).
Την πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων πήρε το Λουξεμβούργο με 26 χρυσά και 77 μετάλλια, για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση και τρίτη φορά στις τελευταίες τέσσερις διοργανώσεις. Δεύτερη στον πίνακα τερμάτισε η Κύπρος με 21 χρυσά και 63
μετάλλια και τρίτη η Ισλανδία με 19 χρυσά και 55 μετάλλια. Ένας απολογισμός για
την Κύπρο που κρίνεται ιδιαίτερα θετικός.
Από τους 142 αθλητές της Κύπρου, οι 95 πήραν τουλάχιστον ένα μετάλλιο, δηλαδή
ποσοστό 67%. Διαχωρίζοντας τα ατομικά αθλήματα, οι 67 από τους 90 αθλητές πήραν
έστω ένα μετάλλιο, δηλαδή ποσοστό 74%. Τα περισσότερα μετάλλια για την Κύπρο κατέκτησε η κολυμβήτρια Κάλια Αντωνίου με 4 αργυρά. Πρώτος στο σχετικό πίνακα για την
Κύπρο ήταν ο Μάριος Γιάγκου της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ο οποίος πήρε 2 χρυσά και
1 αργυρό.
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Ξεκίνησε η «υιοθεσία»
των Κυπρίων αθλητών

Η ανέγερση του ΓΣΠ στους
βοσκότοπους της Λευκωσίας

Συνέντευξη
Ανδρέα Μακρή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα
της ΚΟΕ με τίτλο «Όλοι μαζί στο Δρόμο για
το Τόκιο – Υιοθετήστε έναν αθλητή», το
οποίο έχει ως στόχο τη χορηγική στήριξη της
προετοιμασίας των Κυπρίων αθλητών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020. Στις
8 Μαΐου η ΚΟΕ λάνσαρε επίσημα το πρόγραμμα, μέσα από δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε.

Βρισκόμενοι στη σκιά των άλλων πόλεων και
ειδικά των Λεμεσιανών, οι παράγοντες του
ΓΣΠ πείσμωσαν και το 1902 προχώρησαν
στην αγορά γης έξω από τα τείχη της Λευκωσίας, με σκοπό την ανέγερση σύγχρονου
σταδίου. Χώρος, επιλέχθηκε περιοχή εκτός
των τειχών, ανάμεσα σε χωράφια για σπορά
και βοσκότοπους.

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 ο σκοπευτής του
τραπ Ανδρέας Μακρής έγινε ο τρίτος Κύπριος που εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση για το «Τόκιο 2020» για το αγώνισμα
του τραπ. «Είναι πολύ μεγάλη η ανακούφιση
και μου δίνει εξαιρετική ψυχολογία. Είμαι χαρούμενος και νιώθω πως έχω περισσότερη
δύναμη για τη συνέχεια», είπε ο ίδιος στα
«Ολυμπιακά Νέα».

Το Αθλητικό μας επίπεδο
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ
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Ένα από τα βασικά ζητούμενα για τον Αθλητισμό μιας χώρας, είναι το επίπεδο και η
προσπάθεια που καταβάλλεται για την βελτίωση του. Το επίπεδο, ασφαλώς, δεν μπορεί να καθορισθεί από ένα συγκεκριμένο
τομέα, αλλά αποτελεί την συνισταμένη πολλών παραγόντων. Γι΄ αυτό άλλωστε, για την
ανύψωση του επιπέδου ενεργοποιούνται
όλα τα μέσα του διαθέτει ένα Κράτος, είτε
αφορά το έμψυχο δυναμικό, είτε τα τεχνολογικά και άλλα επί μέρους μέσα.
Βασικό βέβαια στοιχείο, στον καθορισμό
του αθλητικού επιπέδου αποτελεί και η παράδοση που υπάρχει σε μια χώρα, μαζί με
το ενδιαφέρον της κοινωνίας. Τα δύο αυτά
στοιχεία, είναι μεν ουσιαστικά αλλά όχι καθοριστικά, αφού το μόνο που μπορούν να
προσφέρουν, είναι κάποιες μεμονωμένες
κατά καιρούς, διακρίσεις αθλητών ή ομάδων.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, που ποτέ δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι ότι το
όριο του επιπέδου, εξαρτάται, σχεδόν απόλυτα, από τις δυνατότητες, οικονομικές και
σε ποσοτικό έμψυχο υλικό που διαθέτει μια
χώρα. Από εκεί και πέρα το αθλητικό επίπεδο επιτυγχάνεται από τον τρόπο που αξιοποιούνται οι όποιες δυνατότητες.

Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται, είναι αν
εμείς εδώ στην Κύπρο αξιοποιούμε τις
όποιες δυνατότητες έχουμε, αν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κι άλλες και αν
έχουμε γνώση των πραγματικών μας δυνατοτήτων. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό,
έχει άμεση σχέση με τον προγραμματισμό
που γίνεται, αν υπάρχει οργάνωση, αν
υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, αν τηρούνται οι
κανονισμοί και από το αν καταβάλλεται
πραγματική και ουσιαστική προσπάθεια για
εναρμόνιση με τα σύγχρονα δεδομένα
όσον αφορά την επιστημονική προσέγγιση.
Στην ουσία δηλαδή το επίπεδο σε μια χώρα, δεν καθορίζεται από μόνο του, αλλά
από το τι εμείς κάνουμε για το σκοπό αυτό.
Ο Αθλητισμός μιας χώρας κρίνεται στο γενικότερο επίπεδο και όχι από κάποιες μεμονωμένες και περιστασιακές επιτυχίες από
κάποιους αθλητές ή και ομάδες. Το επίπεδο
του Αθλητισμού κρίνεται από άλλα πράγματα. Από την υποδομή, από τις εγκαταστάσεις, από τη μαζικότητα, από την αξιοπιστία και από την ποιότητα των παραγόντων. Αν, μάλιστα, μιλάμε για την σύγχρονη
εποχή, όπου επικρατεί ο επαγγελματισμός,
το επίπεδο κρίνεται από ξεκάθαρους κανόνες παιχνιδιού, από το θεσμικό πλαίσιο και
από την εφαρμογή τους.

Έναρξη της Λαμπαδηδρομίας από τη Φουκουσίμα
Αφού διανύσει την Ελλάδα, με αφετηρία την Ολυμπία και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο, η Ολυμπιακή Φλόγα θα μπει στο αεροπλάνο, με προορισμό την Ιαπωνία, για το εκεί σκέλος της λαμπαδηδρομίας, ενόψει των Αγώνων του 2020. Πριν μερικές μέρες οι
διοργανωτές ανακοίνωσαν τη διαδρομή της Λαμπαδηδρομίας και
αποκαλύφθηκε ότι η πρώτη στάση θα είναι η Φουκουσίμα, η οποία
πλήγηκε το 2011 από την πυρηνική καταστροφή, μετά το σεισμό
και το τσουνάμι. Από τις 26 Μαρτίου 2020 μέχρι την τελετή έναρξης τον Ιούλιο, για 121 μέρες, η Φλόγα θα ταξιδέψει και στις 47 επαρχίες της χώρας, με το 98% του πληθυσμού να αναμένεται να βρεθεί
το πολύ μία ώρα μακριά από τη διαδρομή.

Εκατομμύρια αιτήσεις για εισιτήρια
Στα τέλη Μαΐου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των αιτήσεων
για εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο για κάτοικους της Ιαπωνίας και πάνω από 7,5 εκατ. άτομα δημιούργησαν λογαριασμό στην ιστοσελίδα για να δικαιούνται ακολούθως να αιτηθούν εισιτήρια. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι
με την ανταπόκριση σε αυτό το πρώτο στάδιο», δήλωσε ο Μάσα Τακάγια, εκπρόσωπος του «Τόκιο 2020». Η οργανωτική επιτροπή αναμένεται να διαθέσει 7,8 εκατ. εισιτήρια για τους Αγώνες, εκ των οποίων το 20-30% θα διατεθεί σε κατοίκους εξωτερικό. Το σίγουρο είναι πως τα στάδια στην Ιαπωνία δεν θα έχουν
την ίδια εικόνα με αυτά του Ρίο, τα οποία ήταν μισοάδεια.
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Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο
Στην Πολωνία οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες του 2023
Όπως όλα δείχνουν, οι 3οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες, το 2023, θα διεξαχθούν στην Πολωνία και συγκεκριμένα στην πόλη Κρακοβία και στην ευρύτερη επαρχία Μαλοπόλσκα, στα νότια της χώρας. Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή (EOC), με το τέλος της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις 31 Μαΐου, μόνο η Πολωνία έθεσε υποψηφιότητα για τους Αγώνες. Αναμένεται πως η επίσημη παράδοση των Αγώνων του 2023 στην Πολωνία θα πραγματοποιηθεί στη
Γενική Συνέλευση της EOC στο Μινσκ τον Ιούνιο. Αρχικές πληροφορίες έκαναν
λόγο για ενδιαφέρον και της Ρωσίας και συγκεκριμένα της πόλης Καζάν, όμως τελικά οι Ρώσοι δεν προχώρησαν με την υποψηφιότητα τους.

Το μπάτζετ του 2028 ανακοίνωσε το Λος Άντζελες
Ισοζυγισμένο προϋπολογισμό ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε πρόσφατα η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, που θα διεξαχθούν στο
Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, στα υπολογιζόμενα έσοδα, δεν προνοούνται χρήματα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά αντιθέτως, όλα
τα έσοδα θα προέρχονται από ιδιωτικά κεφάλαια. Το μπάτζετ είναι χαμηλότερο από προηγούμενους Αγώνες, αφού το ΛΑ διαθέτει ήδη όλα σχεδόν τα στάδια, αλλά και το Χωριό
των Αθλητών -θα αξιοποιηθούν οι εξαιρετικές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις του
UCLA. «Επαναπροσδιορίζουμε το πώς πρέπει να διοργανώνονται πετυχημένοι Αγώνες
και ανυπομονούμε να διοργανώσουμε μία καταπληκτική εμπειρία, που θα κάνει την κοινότητα μας περήφανη», δήλωσε ο πρόεδρος του «Λος Άντζελες 2028» Κέισι Βάσερμαν.
Η μοναδική περίπτωση που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν κρατικά χρήματα, είναι στην
περίπτωση που ξεπεραστεί το μπάτζετ, τότε η κυβέρνηση της πολιτείας της Καλιφόρνιας έχει εγγυηθεί μέχρι 241 εκατ. ευρώ σε ενίσχυση, σαν «μαξιλαράκι».

Δεν πάνε Σαν Ντιέγκο
οι Αγώνες Παραλίας

Πρόεδρος της FIFA μέχρι
το 2023 ο Ινφαντίνο

Αλλαγές στη διαδικασία
των υποψηφιοτήτων

Οι προγραμματισμένοι για τον Οκτώβριο 1οι
Παγκόσμιοι Αγώνες Παραλίας θα αλλάξουν
πόλη και χώρα διεξαγωγής, αφού το Σαν
Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτείων αδυνατούσε να εξεύρει τους απαραίτητους πόρους
για τη διοργάνωση των Αγώνων. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα η Ένωση Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC) να αφαιρέσει από
την πόλη της νότιας Καλιφόρνιας τους Αγώνες και να μπει σε διαδικασία άμεσης εξεύρεσης νέας διοργανώτριας. Οι ίδιοι, πάντως,
τονίζουν ότι οι Αγώνες θα γίνουν κανονικά
φέτος, με τη συμμετοχή πέραν των 1300
αθλητών. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο
για ασιατική πόλη η οποία θα αναλάβει έκτακτα τη διοργάνωση.

Την επανεκλογή του δια βοής στην προεδρία της FIFA μέχρι το 2023 εξασφάλισε ο
Τζιάνι Ινφαντίνο, στη γενική συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου στο
Παρίσι. Ο Ελβετό-ιταλός παράγοντας, ο
οποίος ανέλαβε τη FIFA το 2016 στη θέση
του Σεπ Μπλάτερ, έχει μπροστά του την
πρώτη του πλήρη τετραετή θητεία. Στην
ομιλία του, ο Ινφαντίνο είπε ότι μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, μετέτρεψαν τη FIFA από
μία «τοξική και σχεδόν εγκληματική οργάνωση» σε «ένα οργανισμό που αναπτύσσει
το ποδόσφαιρο, έναν οργανισμό που ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο».

Σχετική επιτροπή εργασίας της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) έθεσε στην
εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΕ προτάσεις
για αλλαγές στον τρόπο επιλογής διοργανωτριών πόλεων για μελλοντικούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, ως
αντιστάθμισμα στις δυσκολίες να πειστούν
πόλεις να αναλάβουν την ακριβή διοργάνωση. Οι προτάσεις θα περάσουν από έγκριση
στην επερχόμενη Σύνοδο της ΔΟΕ στη Λωζάνη. Κάποιες από τις αλλαγές αφορούν δυνατότητα για συνδιοργάνωση των Ολυμπιακών από πόλεις, περιοχές ή και κράτη, καθώς και για αύξηση ή μείωση των ετών που
μεσολαβούν ανάμεσα στην ανάθεση και τη
διεξαγωγή των Αγώνων, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Χρυσός και Ολυμπιακή πρόκριση!

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Νταμπλούχος ο ΑΠΟΕΛ

Ο σκοπευτής του τραπ Ανδρέας Μακρής την Πέμπτη 16
Μαΐου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νότια Κορέα (ΦΩΤΟ). Ο Μακρής πέρασε στον
τελικό με την εξαιρετική επίδοση 123/125. Από τους έξι
αθλητές του τελικού, ο Αυστραλός James Willet είχε ήδη
Ολυμπιακή κάρτα, έτσι η μάχη δόθηκε μεταξύ των υπολοίπων πέντε, δύο Τούρκων, ενός Βρετανού και ενός Γάλλου. Ένας-ένας οι αντίπαλοι του έβγαιναν νοκ-άουτ, και η
αποχώρηση των δύο Τούρκων και του Γάλλου, εξασφάλισε στον Μακρή την Ολυμπιακή κάρτα, ενώ στη συνέχεια
βγήκε εκτός και ο Αυστραλός. Η μεγάλη μάχη δόθηκε για
το χρυσό, αφού υπήρξε ισοβαθμία με τον Άγγλο Coward
Holley. Σε έναν φοβερό shoot-oﬀ στον οποίο ο Μακρής
έριχνε δεύτερος, ο Άγγλος ήταν αυτός που είχε πρώτος
άστοχη προσπάθεια, την οποία με ολύμπια ψυχραιμία εκμεταλλεύτηκε απόλυτα ο Μακρής κατακτώντας το χρυσό
μετάλλιο.

Στιγμιότυπο από φετινό αγώνα του ΑΠΟΕΛ στην υδατοσφαίριση

Έπεσε τον Μάιο η αυλαία στο Παγκύπριο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης με τη διεξαγωγή της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής. Πρωταθλητής και κυπελλούχος είχε αναδειχθεί εδώ και μέρες ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έκανε το νταμπλ. Στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ επικράτησε του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου με 17-10.
Οι γαλαζοκίτρινοι πήραν τον τίτλο με 12 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
Ακολούθησε με 10 νίκες σε 12 ματς ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου, ενώ
τρίτος ήταν ο Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς με 7 νίκες και 1 ισοπαλία σε 12 ματς.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Μέλος του Δ.Σ. της FIBA Europe
ο Άθως Αντωνίου
Ο γενικός διευθυντής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης κ. Άθως Αντωνίου εξελέγη στην πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση της FIBA Europe ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (ΦΩΤΟ). Είναι η πρώτη φορά που Κύπριος
παράγοντας του μπάσκετ παίρνει θέση στη διοίκηση της FIBA Europe, σε μια πολύ τιμητική αλλά και σημαντική για τον κυπριακό
αθλητισμό εξέλιξη.
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Εξάλλου, το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του πανηγύρισε τον Μάιο
ο Κεραυνός ο οποίος στον 4ο αγώνα της σειράς της τελικής φάσης
της ΟΠΑΠ Basket League επικράτησε της Πετρολίνα ΑΕΚ στο «Κώστας Παπαέλληνας» με 93-86, κάνοντας το 3-1 στην σειρά.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Όγδοος στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Καριόλου

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Πρωταθλητής 2019
ο Περικλής Δημητρίου

Στην πίστα όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της ιστιοπλοΐας
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στη Μασσαλία, ο Ανδρέας
Καριόλου έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική προσπάθεια, λίγο πριν διεκδικήσει την πρόκριση του στην 5η Ολυμπιάδα
της καριέρας του. Ο Κύπριος ιστιοπλόος των RS:X πήρε την 8η θέση
στη γενική κατάταξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 74 βαθμούς ποινής. Μάλιστα, αν απέφευγε δύο άσχημα πλασαρίσματα στις δύο τελευταίες κούρσες, θα τερμάτιζε ακόμη πιο πάνω στην κατάταξη.

Την Κυριακή 19 Μαΐου ολοκληρώθηκε το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας 2019, το οποίο διοργανώθηκε σε δύο
σκέλη στον υδατοφράκτη του Κούρη από την Κυπριακή
Ομοσπονδία Κωπηλασίας. Πρωταθλητής αναδείχθηκε για το
2019 το νεοσύστατο Σωματείο Δρομέων Περικλής Δημητρίου. Το Α΄ σκέλος είχε διοργανωθεί το Σαββατοκύριακο 4-5
Μαΐου στο οποίο συμμετείχαν αθλητές στις ηλικιακές κατηγορίες παίδων, κορασίδων, ανδρών και γυναικών οι οποίοι
έλαβαν μέρος στα αγωνίσματα μονό σκιφ, διπλό σκιφ και τετραπλό σκιφ , ενώ το Β’ σκέλος διοργανώθηκε το Σαββατοκύριακο 18-19 Μαΐου με την διεξαγωγή των αγωνισμάτων
του μονού, διπλού και τετραπλού σκιφ για τις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 14 ετών. Πρωταθλητής 2019 αναδείχθηκε το νεοσύστατο μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κωπηλασίας «Σωματείο Δρομέων Περικλής Δημητρίου» , ο
οποίος και στα δύο σκέλη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος,
κατέκτησε 12 χρυσά, 15 αργυρά και 13 χάλκινα. Στη 2η θέση
τερμάτισε το Σωματείο Νηρέας Ύψωνα με 9 χρυσά, 7 αργυρά και 9 χάλκινα και στην 3η θέση ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου, με 5 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα.

Εξάλλου, στην Ιαπωνία βρίσκεται από τις 6 Ιουνίου ο Παύλος Κοντίδης όπου θα περάσει μεγάλο μέρος του φετινού καλοκαιριού για
σκοπούς προετοιμασίας και εγκλιματισμού με τα νερά του Τόκιο,
ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020. Μεταξύ 2-9 Ιουλίου θα
αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των σκαφών τύπου Laser,
ενώ ακολούθως θα επιστρέψει στην Κύπρο για μερικές μέρες, πριν
γυρίσει στην Ιαπωνία για επιπλέον προετοιμασία.

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Δύο ένατες θέσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Η Κύπρος κέρδισε δύο ένατες θέσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τάεκβοντο ανδρών και
γυναικών, που πραγματοποιήθηκε στο Μάντσεστερ στα μέσα Μαΐου. Τις επιτυχίες σημείωσε ο Ανδρέας Στυλιανού στην ανοικτή κατηγορία και η Δέσποινα Πηλαβάκη (ΦΩΤΟ) στην
κατηγορία μέχρι 53 κιλά. Αμφότεροι πέτυχαν
από δύο νίκες, παρουσίασαν αξιόλογες εμφανίσεις και με λίγη μόνο τύχη θα μπορούσαν να
πλασαριστούν στην οκτάδα. Επρόκειτο για πο-

λύ δύσκολο και αμφίρροπο πρωτάθλημα, στο
οποίο πήραν μέρος πρωταθλητές κόσμου,
Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές όλων των
Ηπείρων, οι οποίοι διεκδικούν πρόκριση για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020. «Οι επιτυχίες
τόσο του Ανδρέα Στυλιανού όσο και της Δέσποινας Πηλαβάκη θεωρούνται αρκετά σημαντικές, ιδιαίτερα για τη μικρή Κύπρο μας»,
αναφέρει με ανακοίνωση η ΕΟΤΚ.
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ΑΜΚΕ 2019

Θετικός απολογισμός για την Κύπρο στους ΑΜΚΕ 2019!
Η χώρα μας πήρε 21 χρυσά και 63 μετάλλια στο σύνολο στο Μαυροβούνιο –
Εξαιρετικοί διοργανωτές οι Μαυροβούνιοι

Ο σκοπευτής Ανδρέας Μακρής
ήταν ο σημαιοφόρος της Κύπρου
στη βροχερή τελετή έναρξης
στην πόλη Μπούντβα του
Μαυροβουνίου.

Οι 18οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ) ανήκουν
στο παρελθόν! Το Μαυροβούνιο αποτέλεσε εξαιρετικός
οικοδεσπότης, μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2019, σε
μια γιορτή του αθλητισμού, όπου 846 αθλητές σε δέκα
αθλήματα και 113 αγωνίσματα, από τα εννιά μικρά κράτη
της ηπείρου μας, διεκδίκησαν την αριστεία. Η Κύπρος
ήταν παρούσα με 142 αθλητές στα εννιά από τα δέκα
αθλήματα, έχοντας τη μεγαλύτερη αποστολή, μπροστά
από το Λουξεμβούργο (140 αθλητές), τους διοργανωτές
Μαυροβούνιο (130), την Ισλανδία (120) και το Μονακό
(116). Την πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων πήρε το Λουξεμβούργο με 26 χρυσά και 77 μετάλλια, για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση και τρίτη φορά στις τελευταίες
τέσσερις διοργανώσεις. Δεύτερη στον πίνακα τερμάτισε
η Κύπρος με 21 χρυσά και 63 μετάλλια και τρίτη η Ισλανδία με 19 χρυσά και 55 μετάλλια.
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Ο πίνακας μεταλλίων των 18ων ΑΜΚΕ:
Χώρα

Χρυσά

Αργυρά Χάλκινα Συν. Μετάλ.

1. Λουξεμβούργο

26

27

24

77

2. Κύπρος

21

27

15

63

3. Ισλανδία

19

13

23

55

4. Μονακό

15

13

20

48

5. Μαυροβούνιο

15

6

14

35

6. Λίχτενσταϊν

9

5

6

20

7. Μάλτα

6

12

9

27

8. Ανδόρα

3

4

11

18

9. Σαν Μαρίνο

1

4

7

12

Τα στοιχεία που κρατάμε
Η διαφορά των πέντε χρυσών μεταλλίων υπέρ του Λουξεμβούργου,
έδωσε και την πρωτιά στη συγκεκριμένη χώρα. Αν όμως συγκρίνουμε την κοινή παρουσία Κύπρου και Λουξεμβούργου στα εννιά
αθλήματα όπου έλαβαν μέρος και οι δύο χώρες (εξαιρώντας το
Bowls όπου δεν συμμετείχε η Κύπρος), τότε η διαφορά είναι μόλις
δύο χρυσά υπέρ του Λουξεμβούργου (23 έναντι 21).
Σε σύγκριση με το 2017, το Λουξεμβούργο πήρε 12 χρυσά λιγότερα, η Κύπρος 9 χρυσά λιγότερα, η Ισλανδία 8 χρυσά λιγότερα, κάτι
που οφείλεται στα λιγότερα αθλήματα (το 2017 στο Σαν Μαρίνο το
πρόγραμμα περιλάμβανε και τα αθλήματα Τοξοβολία και Ποδηλασία), αλλά και στην αύξηση της συγκομιδής των μικρότερων κρατών. Συγκεκριμένα, το Μονακό από τα 8 χρυσά το 2017 πήγε στα 15
και το Μαυροβούνιο από τα 13 χρυσά στα 15. Το Μονακό είχε τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες, με 48 μετάλλια έναντι 34 πριν δύο χρόνια και σχεδόν διπλάσια χρυσά.

Μικρή η διαφορά με Ισλανδία
Μετά από 18 εκδόσεις των ΑΜΚΕ,
η Κύπρος παραμένει στη 2η θέση
του πίνακα μεταλλίων όλων των
εποχών με 489 χρυσά, έναντι 498
της Ισλανδίας. Μετά το «Μαυροβούνιο 2019», η χώρα μας μείωσε
κατά δύο χρυσά μετάλλια τη διαφορά από την πρώτη Ισλανδία, με
τη διαφορά πλέον να είναι στα 9 χρυσά. Επιπλέον, κερδίζοντας
οκτώ περισσότερα μετάλλια συνολικά σε σύγκριση με την Ισλανδία, η Κύπρος αύξησε τη διαφορά της στα συνολικά μετάλλια σε 24 διαφορά από την Ισλανδία (1283 έναντι 1259).

Πάντως, αν και είχε αύξηση στα μετάλλια το Μαυροβούνιο, δεν θεωρείται ως επιτυχία, αφού με 130 αθλητές και παίζοντας «εντός
έδρας», σε σύγκριση με μόλις 46 αθλητές το 2017, πήραν μόλις δύο
χρυσά περισσότερα.
Εξετάζοντας τα 9 αθλήματα όπου συμμετείχε η Κύπρος, η χώρα μας
ήταν πρώτη μόλις σε τρία, και στα δύο απ΄ αυτά οριακά. Στο στίβο,
όπου πήραμε 10 χρυσά έναντι 9 της Ισλανδίας, στο Μπιτς Βόλεϊ
όπου πήραμε 1 χρυσό και 1 αργυρό έναντι 1 χρυσού της Ανδόρας
και στο τένις όπου είχαμε 3 χρυσά έναντι 1 του Μονακό. Σε άλλα
τρία αθλήματα ήμασταν δεύτεροι, και συγκεκριμένα στην σκοποβολή με 1 χρυσό (2 χρυσά η Μάλτα), στην επιτραπέζια αντισφαίριση (2 χρυσά έναντι 3 του Μονακό) και στο Βόλεϊ (2 αργυρά, έναντι
2 χρυσά του Μαυροβουνίου). Στο τζούντο ήμασταν 3η, στην κολύμβηση 5η και στο μπάσκετ δεν πήραμε μετάλλιο.

Εκτός βάθρου έμειναν οι Εθνικές μπάσκετ ανδρών και γυναικών, σε μια
παρουσία που δεν ικανοποίησε κανέναν.

Ο πίνακας «όλων των εποχών»
μετά τους 18ους ΑΜΚΕ:

Τα ατομικά στοιχεία
Από τους 142 αθλητές της Κύπρου, οι 95 πήραν τουλάχιστον
ένα μετάλλιο, δηλαδή ποσοστό 67%. Διαχωρίζοντας τα ατομικά αθλήματα, οι 67 από τους 90 αθλητές πήραν έστω ένα μετάλλιο, δηλαδή ποσοστό 74%. Αριθμοί που κρίνονται ιδιαίτερα πετυχημένοι. Από κει και πέρα, δεκαεννιά Κύπριοι αθλητές
κρέμασαν στο λαιμό τους πάνω από ένα μετάλλιο. Τα περισσότερα μετάλλια για την Κύπρο κατέκτησε η κολυμβήτρια Κάλια Αντωνίου με 4 αργυρά. Πρώτος, όμως, στο σχετικό πίνακα
ήταν ο Μάριος Γιάγκου της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ο οποίος πήρε 2 χρυσά και 1 αργυρό. Ακολούθησε η Ραλούκα Σερμπάν του τένις με 2 χρυσά και 1 χάλκινο.
Πάνω από δύο μετάλλια πήραν πέντε αθλητές: Οι Κάλια Αντωνίου (4), Μάριος Γιάγκου (3), Ραλούκα Σερμπάν (3), Όμηρος
Ζάγκας (3) και Αλεξάνδρα Σιεκόλεβα (3). Από δύο μετάλλια πήραν οι Λευτέρης Νέος (δύο χρυσά!), Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι (1
χρυσό), Σοφία Ασβεστά (1 χρυσό), Ιζαμπέλλα Ιωάννου (1 χρυσό), Χρίστο Χριστόνοφ (1 χρυσό), Φιλίππα Φωτοπούλου (1
χρυσό), Μαριάννα Πισιάρα (1 χρυσό) και Γιώργος Κρουσσανιωτάκης, Κωνσταντίνος Χρίστου, Φίλιππος Ιακωβίδης, Σταύρος Αυγουστίνου, Ρούντολφ Κουρτίδης, Σταύρος Σπύρου και
Λουίζα Κουρέα.

Χώρα

Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Συν. Μετάλ.

1. Ισλανδία

498

380

381

1259

2. Κύπρος

489

425

369

1283

3. Λουξεμβούργο

395

398

370

1163

4. Μονακό

134

161

240

535

5. Μάλτα

73

144

202

419

6. Λίχτενσταϊν

73

78

100

251

7. Σαν Μαρίνο

62

113

148

323

8. Μαυροβούνιο

50

18

38

106

9. Ανδόρα

48

93

129

270

Το σίγουρο είναι ότι οι επόμενες διοργανώσεις των ΑΜΚΕ αποκτούν
και ιδιαίτερη σημασία για τη μάχη της συνολικής πρωτιάς! Το επόμενο ραντεβού των εννιά χωρών είναι το 2021 στην Ανδόρα, ενώ
ακολούθως το 2023 οι ΑΜΚΕ θα πάνε στη Μάλτα, στην 3η φορά που
οι δύο χώρες θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Όλα τα μετάλλια της Κύπρου στους 18ους ΑΜΚΕ ανά ημέρα:
XΡΥΣΑ
1η μέρα
Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι (Τζούντο, -60kg)
Σοφία Ασβεστά (Τζούντο, -52kg)
2η μέρα
Ιζαμπέλλα Ιωάννου (Κολύμβηση, 200μ. πρόσθιο)
Χρίστος Παντελίδης (Στίβος, Μήκος)
Μαρία Αριστοτέλους (Στίβος, Επί Κοντώ)
Ανδρέας Χατζηθεωρή (Στίβος, 100μ.)
Μάριος Γιάγκου, Χρίστο Χριστόνοφ, Γιάγκος Γιάγκου (Επιτραπέζια
Αντισφαίριση, ομαδικό)
3η μέρα
Νικόλας Κυριάκου (Σκοποβολή, Τραπ)
Όμηρος Ζάγκας (Κολύμβηση, 50μ. ελεύθερο)
Νίκανδρος Στυλιανού (Στίβος, Επί Κοντώ)

4η μέρα
Ζωή Κωνσταντοπούλου & Μαριώτα Αγγελοπούλου (Μπιτς Βόλεϊ)
Aγγελική Αθανασοπούλου (Στίβος, 100μ. εμπόδια)
Αλεξάντερ Τζέιμς Μπίτσι (Στίβος, 200μ.)
Ανδρονίκη Λαδά (Στίβος, Δισκοβολία)
Κυριάκος Παμπακάς (Στίβος, Ύψος)
Λογγίνος Αχιλλέως (Στίβος, Τριπλούν)
Μαριάννα Πισιάρα, Σάντα Κολομεΐτεβα, Φιλίππα Φωτοπούλου,
Σκεύη Ανδρέου (Στίβος, 4χ100μ.)
5η μέρα
Μάριος Γιάγκου (Επιτ. Αντισφαίριση, ατομικό)
Ραλούκα Σερμπάν & Ελένη Λουκά (Τένις, διπλό)
Λευτέρης Νέος & Μέλιος Ευσταθίου (Τένις, διπλό)
Ραλούκα Σερμπάν & Λευτέρης Νέος (Τένις, μικτό)

ΑΡΓΥΡΑ
1η μέρα
Άριστος Μιχαήλ (Τζούντο, -90kg)
Γιώργος Κρουσσανιωτάκης (Τζούντο, -100kg)
Κάλια Αντωνίου (Κολύμβηση, 100μ. ελεύθερο)
Αλεξάνδρα Σιεκόλεβα (Κολύμβηση, 200μ. μικτό)
Κάλια Αντωνίου, Χρυστάλλα Παπαδοπούλου, Ιόλη Νικολαΐδου, Τόνια
Παπαπέτρου (Κολύμβηση, 4χ100. ελεύθερο)
2η μέρα
Όμηρος Ζάγκας (Κολύμβηση, 50μ. πρόσθιο)
Φίλιππος Ιακωβίδης (Κολύμβηση, 100μ. ύπτιο)
Δέσποινα Χαραλάμπους (Στίβος, Ύψος)
Σταύρος Αυγουστίνου (Στίβος, 100μ.)
3η μέρα
Κάλια Αντωνίου (Κολύμβηση, 50μ. ελεύθερο)
Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι, Ρούντολφ Κουρτίδης, Γιώργος Κρουσσανιωτάκης (Τζούντο, ομαδικό)
Σοφία Ασβεστά, Νικόλ Ευριπίδου (Τζούντο, ομαδικό)
Αλεξάνδρα Σιεκόλεβα (Κολύμβηση, 50μ. πεταλούδα)

Φιλίππα Φωτοπούλου (Στίβος, Μήκος)
Μάριος Γιάγκου & Χρίστο Χριστόνοφ (Επιτ. Αντισφαίριση, διπλό)
Χριστιάνα Νικολαΐδου, Αλεξάνδρα Σιεκόλεβα, Ιζαμπέλλα Ιωάννου,
Κάλια Αντωνίου (Κολύμβηση, 4χ100μ. μικτό)
Κωνσταντίνος Χρίστου (Στίβος, 400μ.)
Μερόπη Παναγιώτου (Στίβος, 5.000μ.)
4η μέρα
Ανδρέας Χαραλάμπους (Σκοποβολή, Αερ. Τουφέκι)
Μαριλένα Κωνσταντίνου (Σκοποβολή, Αερ. Τουφέκι)
Αντώνης Λιοτατής & Γιώργος Χρυσοστόμου (Μπιτς Βόλεϊ)
Νταγκμάρα Χάντζλικ (Στίβος, 10.000μ.)
Κυριάκος Ιωάννου (Στίβος, Ύψος)
Ανδρέας Δημητριάδης, Σταύρος Σπύρου, Κωνσταντίνος Χρίστου,
Μιχάλης Χρυσοστόμου (Στίβος, 4χ400μ.)
5η μέρα
Εθνική Γυναικών (Πετόσφαιρα)
Εθνική Ανδρών (Πετόσφαιρα)
Λουίζα Κουρέα (Επιτ. Αντισφαίριση, ατομικό)

ΧΑΛΚΙΝΑ
1η μέρα
Θωμάς Τσιοπανής (Κολύμβηση, 200μ. μικτό)
Ρούντολφ Κουρτίδης (Τζούντο, -73kg)
2η μέρα
Σταύρος Σπύρου (Στίβος, 800μ.)
Στυλιάνα Ιωαννίδου (Στίβος, Ύψος)
3η μέρα
Ανδρέας Μακρής (Σκοποβολή, Τραπ)
Αναστάσιος Βασιλείου (Στίβος, 400μ. εμπόδια)
Ανδρέας Χρίστου (Στίβος, Δισκοβολία)
Nικόλας Φράγκου (Στίβος, 3.000μ. Στιπλ)
Κωνσταντίνα Μελετιέ & Λουίζα Κουρέα (Επιτ. Αντισφαίριση, διπλό)
Φίλιππος Ιακωβίδης, Ζαχαρίας Παύλου, Όμηρος Ζάγκας, Παναγιώτης Πανάρετος (Κολύμβηση, 4χ100μ. μικτό)
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4η μέρα
Γρηγόρης Νικολάου (Στίβος, Τριπλούν)
Σταύρος Αυγουστίνου (Στίβος, 200μ.)
Πάρης Μπατζάβαλης (Στίβος, Ακοντισμός)
Μαριάννα Πισιάρα, Ελεάνα Χριστοφή, Χριστιάνα Κατσαρή, Αλεξάνδρα Ευαγγέλου (Στίβος, 4χ400μ.)
5η μέρα
Ραλούκα Σερμπάν (Τένις, Μονό)

Σκανάρετε εδώ για να δείτε όλες τις ειδήσεις,
ανταποκρίσεις, βίντεο και πολλά άλλα
από τους ΑΜΚΕ 2019.

Τρία σχεδόν χρόνια μετά τον τραυματισμό του, ο Κυριάκος Ιωάννου επανήλθε
στη δράση, στο αγώνισμα του ύψους.

Το χρυσό μετάλλιο στο μπιτς βόλεϊ γυναικών κατέκτησαν οι Μαριώτα
Αγγελοπούλου και Ζώγια Κωνσταντοπούλου.

Ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι, λίγους μήνες μετά τον τραυματισμό στο γόνατο,
επανήλθε και πήρε το χρυσό στην κατηγορία του.

Η Μαριλένα Κωνσταντίνου πήρε το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα του
Αεροβόλου Τουφεκίου στο άθλημα της σκοποβολής.

Η Κάλια Αντωνίου (όρθια-αριστερά) πήρε τέσσερα μετάλλια στους ΑΜΚΕ,
όλα αργυρά, τα περισσότερα απ΄ όλους τους Κύπριους αθλητές.

Ο Μάριος Γιάγκου (δεξιά) πήρε δύο χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο στην
επιτραπέζια αντισφαίριση. Ο Χρίστο Χριστόνοφ (αριστερά) πήρε ένα χρυσό
και ένα αργυρό μετάλλιο.

Η Ραλούκα Σερμπάν και ο Λευτέρης Νέος πανηγυρίζουν την πρόκριση στον
τελικό του μικτού διπλού, εκεί όπου τελικά πήραν και το χρυσό μετάλλιο.

Η Εθνική ανδρών πετόσφαιρας πανηγυρίζει έναν πόντο στο ματς με το
Μαυροβούνιο. Οι δύο εθνικές, ανδρών και γυναικών, είχαν πολύ καλή
παρουσία και πήραν τελικά αργυρά μετάλλια.
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ΜΙΝΣΚ 2019

Η πρωτεύουσα της
Λευκορωσίας, το Μινσκ, θα
φιλοξενήσει τη δεύτερη έκδοση
των Ευρωπαϊκών Αγώνων.

Με 39 αθλητές σε 9 αθλήματα πάει Μινσκ η Κύπρος
Ισχυρή αποστολή και μεγάλη σε μέγεθος για τη χώρα μας στους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες
39 αθλητές και αθλήτριες σε 9 αθλήματα θα εκπροσωπήσουν την
Κύπρο στους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν μεταξύ 21-30 Ιουνίου 2019 στο Μινσκ της Λευκορωσίας. Αναλογικά με το
μέγεθος της χώρας μας, πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλη σε αριθμό
αθλητών αποστολή, με σημαντικά θετικά το γεγονός ότι οι συμμετοχές στο Μινσκ ήρθαν μέσα από προκρίσεις και όχι από προσκλήσεις.
Από τους 39 αθλητές, οι 20 θα αγωνιστούν στο στίβο και στο πρωτοποριακό Dynamic New Athletics (DNA), το οποίο θα δοκιμαστεί
για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση στους φετινούς Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Είκοσι τέσσερις χώρες θα αγωνιστούν στο DNA στο
Μινσκ, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί κάτι σαν ομαδικό αγώνα στίβου.
Με την σκοποβολή να προσφέρει κάρτες πρόκρισης για το Τόκιο
2020, η Κύπρος θα στείλει έξι σκοπευτές στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, τέσσερις στο σκητ και δύο στο τραπ. Στην ποδηλασία θα αγωνιστούν τέσσερις αθλητές από τη χώρα μας, στην τοξοβολία θα
έχουμε τριπλή παρουσία, ενώ στο τζούντο θα έχουμε διπλή παρουσία. Σε άλλα τέσσερα αθλήματα θα έχουμε από μία συμμετοχή:
Γυμναστική, Μπάντμιντον, Πυγμαχία, Σάμπο και Τζούντο.
Από τους 39 αθλητές μας, οι επτά έχουν εμπειρία από συμμετοχή
σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόκειται για τους Μάριο Γεωργίου, Άντρη Χριστοφόρου, Γιώργο Αχιλλέως, Άντρη Ελευθερίου, Παναγιώτα
Ανδρέου,
Δημήτρη Χονδροκούκη και Ραμόνα Παπαϊωάννου, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Ανδρέας Μακρής ο οποίος πρόσφατα προκρίθηκε για το Τόκιο 2020.
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Στην κυπριακή αποστολή για το Μινσκ, βρίσκονται και άλλοι αθλητές που διαθέτουν εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις, όπως οι Ανδρέας Μιλτιάδης, Γεωργία Κωνσταντινίδου, Ναταλία Ευαγγελίδου,
Νεκταρία Παναγή, Βασίλης Κωνσταντίνου και Μίμης Ελ Χελάλι, ενώ
η αποστολή συμπληρώνεται από ανερχόμενα ταλέντα.
Αρχηγός αποστολής της Κύπρου θα είναι το μέλος της εκτελεστικής
επιτροπής της ΚΟΕ κα. Κάλλη Χατζηιωσήφ και βοηθός αρχηγός αποστολής ο λειτουργός της ΚΟΕ κ. Γιώργος Παναγίδης.

Οι Αγώνες
Δεκαπέντε αθλήματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των
2ων Ευρωπαϊκών Αγώνων, εκ των οποίων τα οκτώ προσφέρουν
είτε κάρτες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε μετράνε στην κατάταξη για πρόκριση στο Τόκιο. Αυτά είναι επιτραπέζια αντισφαίριση, καράτε, μπάντμιντον, ποδηλασία, σκοποβολή, στίβος, τζούντο και τοξοβολία. Στα έξι από τα οκτώ πιο
πάνω έχουμε και κυπριακές συμμετοχές.
Κυπριακή συμμετοχή δεν θα υπάρχει στα αθλήματα επιτραπέζια
αντισφαίριση, καράτε, μπάσκετ 3x3, μπιτς σόκερ, κανό σπριντ
και πάλη.
Η τελετή έναρξης είναι προγραμματισμένη για τις 21 Ιουνίου
στο ανακαινισμένο Στάδιο Ντιναμό και η τελετή λήξης για τις 30
του μήνα.
Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες αποτελούν ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής
Ολυμπιακής Επιτροπής (EOC) και συμμετέχουν οι 50 χώρες της
Ευρώπης. Διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, με την 1η διοργάνωση, του 2015, να λαμβάνει χώρα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Το ανακαινισμένο Στάδιο Ντιναμό θα φιλοξενήσει τις τελετές έναρξης και λήξης,
καθώς και το άθλημα του στίβου

Η κυπριακή αποστολή στην τελετή έναρξης του «Μπακού
2015», όπου σημαιοφόρος ήταν ο Μάριος Γεωργίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι αθλητές της Κύπρου στους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες:

22. Χατζηθεωρή Ανδρέας

Στίβος

100μ

1. Γεωργίου Μάριος

Γυμναστική

23. Χριστοφόρου Ανδρέας

Στίβος

Pursuit Race

2. Χριστοδούλου Ελένη

Μπάντμιντον

24. Κατσαρή Χριστιάνα

Στίβος

4x400μ μικτή

3. Αρχιμανδρίτης Αρμάντο

Ποδηλασία

Road Race

25. Κουντούρη Καλλιόπη

Στίβος

4x400μ μικτή

4. Μιλτιάδης Ανδρέας

Ποδηλασία

Road Race
& Ατομική
χρονομέτρηση

26. Φωτοπούλου Ολίβια

Στίβος

Pursuit Race

27. Χριστοφή Ναταλία

Στίβος

100μ εμπόδια

28. Δημητριάδης Ανδρέας

Στίβος

4x400μ μικτή

29. Κολομεΐτεβα Σάντα

Στίβος

Αναπληρωματική
(100μ & 4x400μ μικτή
& Pursuit Race)

30. Χρίστου Κωνσταντίνος

Στίβος

Αναπληρωματικός
(4x400μ μικτή &
Pursuit Race)

31. Φωτοπούλου Φιλίππα

Στίβος

Αναπληρωματική
(100μ & Μήκος)

32. Πισιάρα Μαριάννα

Στίβος

Αναπληρωματική
(100μ & 4x400μ μικτή
& Pursuit Race)

33. Κωνσταντίνου Βασίλης

Στίβος

Αναπληρωματικός
(Ύψος)

34. Κριούκοφ Έλβις Έλι

Στίβος

Αναπληρωματικός
(100μ & 110μ
εμπόδια & Ύψος)

35. Μιχαήλ Άριστος

Τζούντο

-81 κιλά

36. Κουρτίδης Ρούντολφ

Τζούντο

-73 κιλά

37. Κοκκίνου Γεωργιάδου
Στυλιανή

Τοξοβολία Σύνθετο τόξο

38. Κουρουνά Μικαέλλα

Τοξοβολία Ολυμπιακό τόξο

39. Ελ Χελάλι Μίμης

Τοξοβολία Ολυμπιακό τόξο

5. Ματσάγγος Αλέξανδρος

6. Χριστοφόρου Άντρη

Ποδηλασία

Ποδηλασία

Ενόργανη

Road Race
& Ατομική
χρονομέτρηση
Road Race
& Ατομική
χρονομέτρηση

7. Κόκκινος Ανδρέας

Πυγμαχία

-75 κιλά

8. Παπαδόπουλος Νικόλας

Σάμπο

+100 κιλά

9. Αχιλλέως Γιώργος

Σκοποβολή

Σκητ

10. Βασιλείου Νικόλας

Σκοποβολή

Σκητ

11. Ελευθερίου Άντρη

Σκοποβολή

Σκητ

12. Ανδρέου Παναγιώτα

Σκοποβολή

Σκητ

13. Μακρή Ανδρέας

Σκοποβολή

Τραπ

14. Κωνσταντινίδου Γεωργία

Σκοποβολή

Τραπ

15. Παπαδοπούλου Γεωργία

Στίβος

Ακόντιο

16. Βασιλείου Αναστάσιος

Στίβος

110μ εμπόδια

17. Μιχαηλίδης Παναγιώτης

Στίβος

Pursuit Race

18. Χονδροκούκης Δημήτριος Στίβος

Ύψος

19. Παπαϊωάννου Ραμόνα

Στίβος

100μ

20. Παναγή Νεκταρία

Στίβος

Μήκος

21. Σπύρου Σταύρος

Στίβος

4x400μ μικτή
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Εταιρείες και οργανισμοί ξεκίνησαν ήδη να «υιοθετούν»
τους Κύπριους αθλητές
Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται εδώ και λίγες εβδομάδες το πρόγραμμα της ΚΟΕ με τίτλο «Όλοι μαζί στο Δρόμο για
το Τόκιο – Υιοθετήστε έναν αθλητή»

Η υιοθεσία ενός αθλητή από εταιρεία ή οργανισμό, ουσιαστικά σημαίνει πως η εταιρεία ενεργεί ως χορηγός του αθλητή, με τον αθλητή από την πλευρά του να
είναι υπόχρεος να ικανοποιήσει κάποια ανταποδοτικά οφέλη του ανάδοχου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με τίτλο «Όλοι μαζί στο Δρόμο για το Τόκιο –
Υιοθετήστε έναν αθλητή», το οποίο έχει ως στόχο τη χορηγική
στήριξη της προετοιμασίας των Κυπρίων αθλητών ενόψει των
32ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο το 2020. Στις 8 Μαΐου 2019
η ΚΟΕ λάνσαρε επίσημα το πρόγραμμα, μέσα από δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε, με 32 αθλητές/τριες να μετέχουν
αρχικά. Μετά τις πρώτες εβδομάδες, ήδη αρκετοί αθλητές βρήκαν ανάδοχους χορηγούς, ενώ η υπεύθυνη του προγράμματος
λειτουργός της ΚΟΕ κα. Άντρη Σιάλου, βρίσκεται σε επαφές και
με άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες και οργανισμούς για να στηρίξουν τους αθλητές μας.

Ποιοι «υιοθετήθηκαν»
Με λίγες μόλις εβδομάδες λειτουργίας του προγράμματος και ήδη
σημαντικό μέρος των 32 αθλητών/τριων έχουν βρει τουλάχιστον
έναν ανάδοχο. Η «Petrolina» υιοθέτησε τον Μάριο Γεωργίου της Γυμναστικής. Ο «Οργανισμός Κώστας Παπαέλληνας – Φαρμακευτική
Οργάνωση Κύπρου» την Ραλούκα Σερμπάν της Αντισφαίρισης. Η
«CTC-ARI AIRPORTS» επέλεξε την Άντρη Ελευθερίου.
Από κει και πέρα, στην τελική διαδικασία «υιοθέτησης» βρίσκονται οι
αθλητές του στίβου Ελένη Αρτυματά, Χρίστο Δημητρίου, Ναταλία
Ευαγγελίδου, Βασίλη Κωνσταντίνου, Πάρη Μπατζάβαλη, Νεκταρία
Παναγή, Ραμόνα Παπαϊωάννου, Απόστολο Παρέλλη, Μίλαν Τραΐκοβιτς, Ολίβια Φωτοπούλου, Νταγκμάρα Χάντζλικ και Αμίν Χατίρι. Το
ίδιο και με τους αθλητές της γυμναστικής Ηλία Γεωργίου, Μάριο Γεωργίου, Τομ Νικολάου και Βικτώρια Σκιττίδη, όπως και τον σκοπευτή Ανδρέα Μακρή. Για τους πιο πάνω έχουν εξευρεθεί ήδη οι ανάδοχοι και απομένουν οι ανακοινώσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αθλητές μπορούν να επιλεχθούν από
όσες εταιρείες ή οργανισμούς επιθυμούν, χωρίς περιορισμούς. Όπως
για παράδειγμα συνέβη ήδη με τον Μάριο Γεωργίου, ο οποίος «υιοθετήθηκε» ήδη από δύο εταιρείες.
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Τι σημαίνει «υιοθεσία»;
Η υιοθεσία ενός αθλητή από εταιρεία ή οργανισμό, ουσιαστικά σημαίνει πως η εταιρεία ενεργεί ως χορηγός του αθλητή, με τον αθλητή από την πλευρά του να είναι υπόχρεος να ικανοποιήσει κάποια
ανταποδοτικά οφέλη του ανάδοχου. Για παράδειγμα, μία εταιρεία
«υιοθετώντας» έναν αθλητή, μπορεί να του ζητήσει (στη διάρκεια
πάντοτε των αρχικών συζητήσεων) ως αντάλλαγμα για τη χορηγία,
να κάνει μια φωτογράφηση με τα προϊόντα της εταιρείας, ή να εμφανιστεί ως ομιλητής σε κάποιο event της χορηγού ή να λάβει μέρος σε διαφημιστική καμπάνια, κτλ. Τα ποσά της χορηγίας και τα ανταποδοτικά οφέλη από τον αθλητή, αποτελούν αποκλειστικά προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ αθλητή και εταιρίας. Η ΚΟΕ από την
πλευρά της ενεργεί μόνο σαν αρχικός μεσάζων της συμφωνίας και
δεν επωφελείται καθόλου χορηγικά ή οικονομικά. Το μόνο όφελος
για την ΚΟΕ είναι η βοήθεια που προσφέρει στην προ-Ολυμπιακή
της ομάδα!

Η Διάσκεψη Τύπου
Εξαγγέλλοντας το πρόγραμμα στις 8 Μαΐου, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ.
Ντίνος Μιχαηλίδης σημείωσε ότι «στόχος είναι με τη βοήθεια χορηγών να επιτύχουμε την καλύτερη διάκριση, και αυτή η διάκριση λόγω και της φιλοσοφίας αυτού του προγράμματος, θα θέλαμε να
εκλαμβάνεται ως κοινή όλων των Κυπρίων». Χαιρετισμό στη διάσκεψη απηύθυνε επίσης ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Φώτης Φωτίου ο οποίος σημείωσε ότι η Προεδρία θα στηρίξει την προσπάθεια, όχι μόνο εντός Κύπρου, αφού ύστερα από
συντονισμένες προσπάθειες υπάρχουν ήδη θετικά αποτελέσματα,
και στις κοινότητες των αποδήμων Κυπρίων.
* Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Άντρη Σιάλου στο 22-449899 (ώρες γραφείου)
ή με email στο cypnoc.andri@olympic.org.cy.

Η απόφαση για ανέγερση του Σταδίου ΓΣΠ
στους βοσκότοπους της Λευκωσίας
Οι Παγκύπριοι Αγώνες του 1902 ήταν η πρώτη μεγάλη αθλητική διοργάνωση που έλαβε χώρα στο στάδιο ΓΣΠ, το
οποίο παρέμεινε σε χρήση μέχρι το 1999, καταγράφοντας κάποιες από τις σπουδαιότερες στιγμές στην ιστορία
του κυπριακού αθλητισμού

T

ο 1894 ιδρύθηκε στη Λεμεσό ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα
Ολύμπια» (ΓΣΟ) και δύο χρόνια μετά ακολούθησε η Λευκωσία
με τον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ). Οι Α΄ Παγκύπριοι Αγώνες έγιναν το 1896 στη Λεμεσό, ενώ τα επόμενα μερικά
χρόνια η Λεμεσός και η Λάρνακα είχαν πάρει το πάνω χέρι, τόσο στα
αθλητικά επιτεύγματα, όσο και σε θέματα υποδομών.
Οι αθλητές της Λευκωσίας, από την πλευρά τους, προπονούνταν στο
γυμναστήριο του ΓΣΠ, στην εντός των τειχών πόλη, στην ενορία του
Αγίου Σάββα (η ομώνυμη εκκλησία βρίσκεται σήμερα επί της οδού
Αισχύλου). Βρισκόμενοι όμως στη σκιά των άλλων πόλεων και ειδικά των Λεμεσιανών, οι παράγοντες της Λευκωσίας πείσμωσαν. Με
τον πληθυσμό της Λευκωσίας να αυξάνεται και τον αθλητισμό να
χρειάζεται επέκταση, αφού ασφυκτιούσε πλέον εντός των τειχών, οι
ηγέτες του ΓΣΠ προχώρησαν στην αγορά γης έξω από τα τείχη, με
σκοπό την ανέγερση σύγχρονου σταδίου.
Με εισφορές των Ελλήνων ορθοδόξων χριστιανών κατοίκων της
Λευκωσίας συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά
χώρου, όπου ανεγέρθηκε το στάδιο του ΓΣΠ. Τότε είχαν εκδοθεί ομολογίες για το δάνειο των 500 λιρών «προορισμένον αποκλειστικώς
προς εξόφλησιν χρέους αγορασθέντος χώρου διά δημόσιον γυμναστήριον και οικοδομήν των αναγκαίων οικημάτων, ως αποδυτηρίου,
υποστέγου, λουτρώνος κ.λπ.».
Το Στάδιο ΓΣΠ λειτούργησε μεταξύ 1902 και 1999, με το σύλλογο να
μετακινείται 97 χρόνια μετά στο νυν στάδιο, στην περιοχή στα σύνορα μεταξύ των Δήμων Στροβόλου και Λατσιών.
Σήμερα η οδός Ευαγόρου, επί της οποίας βρισκόταν το παλιό ΓΣΠ
(και από το οποίο δυστυχώς διασώζεται σήμερα μόνο το ρολόι και η
είσοδος) περιλαμβάνει πολυώροφα κτήρια, 24ωρη κίνηση, κυβερνητικά κτήρια, όλα αυτά στην καρδιά της πρωτεύουσας. Πριν 117
χρόνια, το 1902, όταν πάρθηκε η απόφαση να αγοραστεί η γη από
τον ΓΣΠ, η περιοχή ήταν εντελώς διαφορετική…
Γύρω υπήρχαν χωράφια για σπορά, βοσκότοποι και ευκάλυπτοι για
αποξήρανση, αφού τα νερά της βροχής βάλτωναν, με αποτέλεσμα
να αποτελούν εστία πολλαπλασιασμού κουνουπιών. Ο πληθυσμός
βρισκόταν εντός των τειχών και μόνο μετά την Αγγλοκρατία η Λευκωσία επεκτάθηκε σημαντικά εκτός της παλιάς πόλης. Όπως φαίνεται και από τη σχετική αεροφωτογραφία της δεκαετίας του ’40, η περιοχή του ΓΣΠ ήταν ακόμη αραιοκατοικημένη.
Με τη δημιουργία του εντυπωσιακού σταδίου, διακαής πόθος του
τότε προέδρου του ΓΣΠ, Θεοφάνη Θεοδότου, ήταν η διοργάνωση
των Πανελληνίων Αγώνων στην Κύπρο, ταυτόχρονα με τους Παγκύπριους Αγώνες. Ωστόσο, ο ΣΕΓΑΣ θεωρούσε κάτι τέτοιο αδύνατο, για
διάφορους λόγους, και δεν έγινε εφικτό. Εν τέλει οι Πανελλήνιοι Αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο το 1925 στο ΓΣΟ και το 1980
στο νεόκτιστο Μακάρειο στάδιο.

Η αεροφωτογραφία της
Λευκωσίας από τη
δεκαετία του ’40, δείχνει
πως η περιοχή εκτός των
τειχών ήταν ακόμη
αραιοκατοικημένη.

Ιστορική φωτογραφία (του Ανδρέα Χατζηβασιλείου) η οποία θα
δημοσιευτεί στο υπό έκδοση βιβλίο του ΓΣΠ με αφορμή τα 125χρονα του
συλλόγου, από τους Ε΄ Παγκύπριους Αγώνες του 1902. Στην πίσω σειρά,
όρθιοι από αριστερά, είναι ο Αντώνιος Θεοδότου, εκ των ιδρυτών και
μεγάλος ευεργέτης του ΓΣΠ, ο Γεώργιος Μαρκίδης, που διετέλεσε δήμαρχος
Λευκωσίας, ο Ευάγγελος Ευαγγελίδης και τέταρτος ο Νικόλαος Καταλάνος.
Στη μεσαία σειρά καθήμενοι είναι ο Νικόλαος Κλ. Λανίτης, ιδρυτής του ΓΣΟ,
ο Αχιλλέας Λιασίδης, δήμαρχος Λευκωσίας, ο Ιωάννης Βεργόπουλος,
καπνοβιομήχανος, ευεργέτης της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, ο
Θεοφάνης Θεοδότου, πρόεδρος του ΓΣΠ, ο Αριστόδημος Φοινιεύς,
συνιδρυτής του ΓΣΠ, και ο Χαράλαμπος Μαραθεύτης, επιφανής
εκπαιδευτικός και στέλεχος του ΓΣΠ. Μπροστά κάθονται ο Χριστόδουλος
Σώζος, δήμαρχος Λεμεσού και πεσών ήρωας στους Βαλκανικούς πολέμους,
ο Δημήτριος Δημητρίου (Μάτσας), ο Νίκος Χατζηγαβριήλ, ο Χαράλαμπος
Νικολαΐδης, γυμναστικός, από τους πρωτεργάτες του ΓΣΠ, και ο
Δημοσθένης Σεβέρης, ευεργέτης της εκπαίδευσης.

Έτσι ο ΓΣΠ προχώρησε στην προκήρυξη των Ε΄ Παγκύπριων Αγώνων για τον Απρίλιο του 1902. Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στο νέο
στάδιο του ΓΣΠ έξω από την εντός των τειχών Λευκωσία, σε καταπράσινη περιοχή, για να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των
Αγώνων. Αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος (ο επονομαζόμενος Κυριλλάτσος). Προσφώνηση απηύθυνε ο πρόεδρος του
Συλλόγου, Θεοφάνης Θεοδότου.
Παρίσταντο ανάμεσα στους επισήμους ο Βρετανός αρμοστής σερ
Χέινς Σμιθ, αλλά και οι μωαμεθανοί βουλευτές, ακόμη και ο καδής
(μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτης). Το στάδιο φωταγωγήθηκε και
«επί της κονίστρας του σταδίου παρετέθη μεγάλη τράπεζα εστρωμένη διά κλάδων πεύκων και επί τούτων τεμάχια οβελιών αμνών εις
ην παρεκάθησαν πάντες οι αγωνισταί, οι αντιπρόσωποι των Γυμναστικών σωματείων και άλλοι των επισήμων επισκεπτών. Το συμπόσιον ελάμπρυνον προπόσεις εύγλωττοι, άσματα εθνικά και εν τέλει
χοροί εθνικοί, ενώ εκαίοντο αδιαλείπτως πυροτεχνήματα πολύχροα
και άφθονα πλημμυρούντα φωτός την πόλιν και την περίχωρον».
Οι Παγκύπριοι Αγώνες του 1902 ήταν η πρώτη μεγάλη αθλητική
διοργάνωση που έλαβε χώρα στο στάδιο ΓΣΠ, το οποίο παρέμεινε σε
χρήση μέχρι το 1999, καταγράφοντας κάποιες από τις σπουδαιότερες στιγμές στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού.
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Την ΚΟΕ επισκέφτηκε ο πρόεδρος της CEV
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (CEV) κ. Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς
έγινε δεκτός την Τετάρτη 5 Ιουνίου από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ)
κ. Ντίνο Μιχαηλίδη, στα γραφεία της ΚΟΕ στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Ο Σέρβος παράγοντας του βόλεϊ συνοδευόταν από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ) και μέλος
του εκτελεστικού της ΚΟΕ Δρ. Μιχάλη Κρασιά και τον γενικό διευθυντή της ΚΟΠΕ κ. Λίνο Πετρίδη. Στη συνάντηση παρόντες ήταν και ο γενικός γραμματέας της ΚΟΕ Στρατηγός Χαράλαμπος
Λόττας και ο ταμίας της ΚΟΕ και πρώην πρόεδρος της ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού. Ο κ.
Μπόριτσιτς βρίσκεται στην Κύπρο ως φιλοξενούμενος της Ομοσπονδίας και την Τρίτη 4 Ιουνίου
παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής γυναικών με τη Γεωργία για το Ευρωπαϊκό Silver League.

Συγχαρητήρια της ΚΟΕ στον κ. Σπύρο Καπράλο
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος προτάθηκε από την
Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη θέση του εκπροσώπου της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η επικύρωση της πρότασης από τη Σύνοδο της
ΔΟΕ αναμενόταν τον Ιούνιο. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, μόλις πληροφορήθηκε για την
πρόταση, εξέφρασε με ανακοίνωσή της τη μεγάλη της ικανοποίηση και χαρά για το γεγονός.

Στη Βιέννη αντιπροσωπεία της ΚΟΕ
Στο 40ο Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε
το διήμερο 18-19 Μαΐου 2019 στη Βιέννη της Αυστρίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι
των 50 Ολυμπιακών επιτροπών της ηπείρου μας, ανάμεσα τους και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), που εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο κ. Ντίνο Μιχαηλίδη
και τον γενικό γραμματέα Στρατηγό Χαράλαμπο Λόττα. Στην ετήσια σύναξη των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, έγινε αναφορά σε όλους τους
επερχόμενους Αγώνες μέχρι το 2024. Πραγματοποιήθηκε η τελετή ανάδειξης του κορυφαίου νέου αθλητή, παρουσιάστηκε ο νέος κώδικας αντί-ντόπινγκ, ενώ συζητήθηκε το άρθρο 40 της IOC και η δυνατότητα των αθλητών να αξιοποιούν εμπορικά
το όνομά τους στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην Κύπρο το Κογκρέσο της EOA
Τις λεπτομέρειες του 2ου ετήσιου Κογκρέσου της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΟΑ),
που θα φιλοξενήσει στη Λευκωσία τον ερχόμενο Νοέμβριο η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
(ΚΟΕ) και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ), παρουσίασε ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης,
στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΟΑ, στη συνεδρία της τελευταίας στην Αρχαία Ολυμπία στα
μέσα Μαΐου. Το 2ο ετήσιο Κογκρέσο της ΕΟΑ και πρώτο μετά την ίδρυση του σώματος τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, θα διεξαχθεί στη Λευκωσία μεταξύ 1216 Νοεμβρίου 2019 στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Το α΄ μέρος θα αναλωθεί στη Γενική Συνέλευση
aτης ΕΟΑ, ενώ το β΄ μέρος του Κογκρέσου θα αφιερωθεί σε διαλέξεις, με εισηγητές από Κύπρο
και εξωτερικό και με βασικό θέμα «Ο Ολυμπισμός σήμερα και το προδιαγραφόμενο μέλλον».

Παρουσία στην Ολυμπία

Στο Φόρουμ στη Λωζάνη

Μεταξύ 11 και 15 Μαΐου 2019
στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
(ΔΟΑ) στην Ολυμπία, έλαβε χώρα το 15ο Συνέδριο της ΔΟΑ για
Προέδρους και Διευθυντές
Ολυμπιακών Ακαδημιών με βασικό θέμα του φετινού Συνεδρίου τη «Διπλωματία στον
Αθλητισμό». Η Κύπρος ήταν παρούσα στο Συνέδριο με τον
πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη και το μέλος του γραφείου Τύπου κ. Ηρόδοτο Μιλτιάδους. Στο Συνέδριο συμμετείχαν πάνω από
140 εκπρόσωποι από πέραν των 80 χωρών, απ΄ όλους τους ηπείρους
του πλανήτη.

Στο Παγκόσμιο Φόρουμ των Επιτροπών Αθλητών των Εθνικών
Ολυμπιακών Επιτροπών που πραγματοποιήθηκε στη Λωζάνη μεταξύ 15-17 Απριλίου 2019, την Επιτροπή Αθλητών της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της Κρίστοφερ Παπαμιχαλόπουλος. Παράλληλα, στο Παγκόσμιο Φόρουμ των
Olympians παρούσα ήταν και η Κυπριακή Ένωση Συμμετασχόντων
σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΚΕΣΟΑ) με τους Δημήτρη Αραούζο
και Σοφία Παπαμιχαλοπούλου.
Οι εργασίες έλαβαν χώρα στο
εντυπωσιακό Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη και σε αυτές
συμμετείχε και ο πρόεδρος της
Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής
και χρυσός Ολυμπιονίκης στην
ξιφασκία κ. Τόμας Μπαχ.
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CITIUS ALTIUS FORTIUS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ
«Ξέρω πως στο Τόκιο αν δώσω το 100%,
όπως και σε κάθε αγώνα που μετέχω,
το θετικό αποτέλεσμα θα έρθει».

T

ην Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 ο σκοπευτής του τραπ Ανδρέας
Μακρής έγινε ο τρίτος Κύπριος που εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση για το «Τόκιο 2020», μετά τον ιστιοπλόο Παύλο
Κοντίδη και την σκοπεύτρια Άντρη Ελευθερίου. Το χρυσό μετάλλιο
που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νότια Κορέα, του έδωσε και την κάρτα για το αγώνισμα του τραπ στους Ολυμπιακούς
Αγώνες, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2020.
«Είναι πολύ μεγάλη η ανακούφιση και μου δίνει εξαιρετική ψυχολογία. Είμαι χαρούμενος και νιώθω πως έχω περισσότερη δύναμη
για τη συνέχεια», είπε στα «Ολυμπιακά Νέα» ο Ανδρέας Μακρής.
«Μου δίνει ώθηση για περισσότερα πράγματα, αφού ακόμη τίποτα δεν έχει τελειώσει και έχω πολύ δρόμο μπροστά μου», συμπλήρωσε.
Ο 28χρονος σκοπευτής ετοιμάζεται για την πρώτη Ολυμπιάδα στην
καριέρα του, με τον ίδιο να είναι ενθουσιασμένος. «Ο στόχος όλων
των αθλητών και εμένα προσωπικά, είναι να πάνε στους Ολυμπιακούς. Η πρώτη πρόκριση ήρθε, μετά από πολύ επιμονή και σκληρή
δουλειά. Τίποτα, όμως δεν τελειώνει τώρα και θα έρθουν και άλλες
επιτυχίες στη συνέχεια», τόνισε ο Παραλιμνίτης σκοπευτής. «Ο επόμενος χρόνος είναι γεμάτος από υποχρεώσεις και με σωστή και πειθαρχημένη προετοιμασία, θα πάω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ξέρω πως στο Τόκιο αν δώσω το 100%, όπως και σε κάθε
αγώνα που μετέχω, το θετικό αποτέλεσμα θα έρθει».
Μέχρι το τέλος του 2019, ο Ανδρέας Μακρής αναμένεται να αγωνιστεί σε όλα τα μεγάλα ραντεβού της σκοποβολής. Στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Παγκόσμιο Κύ-

«Η σκοποβολή είναι ακριβό άθλημα και χρειαζόμαστε κάθε δυνατή
στήριξη. Ελπίζω μετά από την τελευταία μας επιτυχία, να ενδιαφερθούν
και άλλοι να μας στηρίξουν, στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε
για την Κύπρο μας».

πελλο που απέμεινε, αλλά και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτα όμως, ο Μακρής θα βρίσκεται στο Μινσκ, για τους 2ους
Ευρωπαϊκούς Αγώνες. «Το πρόγραμμά μου καθορίζεται από τον
προπονητή μου, τον Λεόντιο Λεοντίου, και ακολουθώ κατά γράμμα
τις οδηγίες που μου θέτει», λέει ο ίδιος.
Στο αγώνισμα του τραπ, η Κύπρος μπορεί να μην έχει τις ίδιες διεθνείς επιτυχίες με το σκητ, όμως η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικούς
αθλητές. Πέραν από τον Μακρή, στη γυναικεία κατηγορία αγωνίζεται η Γεωργία Κωνσταντινίδου, η οποία επίσης διεκδικεί την πρόκριση για το Τόκιο. Αν τα καταφέρει, τότε η Κύπρος αυτόματα θα
πάρει θέση και στο νέο στο Ολυμπιακό πρόγραμμα αγώνισμα του
μικτού διπλού τραπ. «Έχει πολλές δυνατότητες η Γεωργία και ελπίζω να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Σε αυτή την περίπτωση, θα
παίξουμε και στο μικτό. Έχουμε πίστη στον εαυτό μας και θα τα καταφέρουμε», λέει ο Μακρής.
Ο αθλητής του Σκοπευτικού Ομίλου Παραλιμνίου (ΣΚΟΕΠΑ) αναφέρθηκε και στη βοήθεια που λαμβάνει: «Θέλω να ευχαριστήσω
την οικογένεια μου και τον συνέταιρο μου Σωτήρη Χαραλάμπους,
ο οποίος είναι παλιός πρωταθλητής του τζούντο, για τη στήριξή
τους. Και φυσικά τον ΚΟΑ, την ΚΟΕ, την ΣΚΟΚ και την ΣΚΟΕΠΑ», είπε ο Ανδρέας, ενώ όσον αφορά τους χορηγούς, τόνισε: «Το πρόγραμμα ‘Υιοθετήστε’ της ΚΟΕ είναι μεγάλη βοήθεια και ευχαριστώ
την Ολυμπιακή Επιτροπή γι΄ αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά, από κει
και πέρα, η σκοποβολή είναι ακριβό άθλημα και χρειαζόμαστε κάθε δυνατή στήριξη. Ελπίζω μετά από την τελευταία μας επιτυχία, να
ενδιαφερθούν και άλλοι να μας στηρίξουν, στη μεγάλη προσπάθεια
που κάνουμε για την Κύπρο μας».

Μαζί για μια νέα πορεία!
Tokyo 2020
Ευχαριστούμε αυτούς που είναι δίπλα μας!
Διαχρονικός χορηγός

Μέγας χορηγός

Επίσημος χορηγός

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
#TeamCyprus

